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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

 

3.1 Analisis 

 

3.3.1 Identifikasi Kampung Adat Cireundeu 

 

Nama Cireundeu memiliki arti ci yang berarti air dan memiliki 

filosofi menyuburkan serta reundeu adalah sebuah nama pohon yang 

pada jaman dahulu sangat banyak terdapat di Kampung Adat tersebut. 

Kampung Cireundeu tidak memposisikan kampungnya sebagai objek 

daya tarik wisata tetapi lebih fokus pada kampung yang masih 

memelihara tradisi lama yang telah di wariskan oleh leluhur mereka. 

Walaupun begitu, masyarakan Kampung Adat Cireundeu tetap 

menyambut hangat wisatawan yang ingin berwisata ke kampung 

mereka. Menurut masyarakat Kampung Adat Cireundeu, sekacil apapun 

filosofi kehidupan yang diwariskan oleh leluhur mereka seperti tradisi 

satu sura dan juga bahan makanan pokok mereka yang wajib untuk 

dipertahankan. Makanan pokok masyarakat Kampung Adat Cireundeu 

adalah singkong dan ketela yang di olah menjadi nasi dan juga bahan 

makanan lainnya. Hal tersebut sudah menjadi tradisi sejak tahun 1918. 

Menurut Abah Asep selaku tokoh masyarakat Kampung Adat 

Cireundeu, masyarakat di kampung tersebut memiliki pedoman dan 

prinsip hidup yang di anut sejak jaman leluhur mereka yaitu “Teu 

Nyawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga 

Beas Asal Boga Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal 

Kuat” yang memiliki arti tidak punya sawah asal punya beras, tidak 

punya beras asal dapat menanak nasi, tidak punya nasi asal makan, 

tidak makan asal kuat. Pedoman dan prinsip hidup ini memiliki filosofi 

bahwa manusia tidak tergantung akan satu hal saja, namun memiliki 

berbagai alternatif dalam hidup. 
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3.2    Sasaran Khalayak (Target Audience) 

 

3.2.1   Demografis 

 

• Target primer dalam perancangan ini adalah wisatawan yang 

berdomisili di luar Jawa Barat.  

• Target sekunder dalam perancangan ini adalah wisatawan yang 

berdomisili di Jawa Barat yang masih belum mengetahui 

mengenai adanya Kampung Adat Cireundeu. 

 

3.2.2   Psikografis 

 

• Pria dan wanita SES A-B.  

• Usia 21-35 tahun.    

• Gemar berwisata dan berpetualang. 

• Pengguna aktif media sosial. 

• Menyukai hal-hal baru dan mengikuti perkembangan zaman. 

 

 

3.3   Strategi Komunikasi 

 

3.3.1 Creative Brief 

 

Objective: what is the brief for? 

Memberikan gambaran realita mengenai potensi wisata yang 

berada di Kampung Adat Cireundeu, dimana Kampung Adat Cireundeu 

memiliki potensi wisata berupa wisata alam, wisata budaya yang ada 

setiap tahunnya dan juga wisata kuliner yang unik. Potensi-potensi 

tersebut sudah dapat terlihat terkait Kampung Adat Cireundeu sebagai 

salah satu destinasi wisata yang digemari oleh beberapa wisatawan di 

Jawa Barat. Lokasinya yang berada di kaki gunung juga menjadi salah 

satu alasan yang khusus mengapa Kampung Adat Cireundeu layak 

untuk memiliki potensi wisata mendaki gunung. Beragam potensi wisata 

Kampung Adat Cireundeu perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas 
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untuk memberikan informasi dan juga dapat menjadi pilihan ketika ingin 

berwisata. 

 

Issue: what is the consumer issue? 

 Kampung Adat Cireundeu merupakan kampung adat yang kurang 

dikenal terutama bagi mereka yang berada di luar Jawa Barat. Namun 

kampung tersebut mampu untuk bersaing dengan objek wisata lainnya 

karena potensi yang dimilikinya Pergerakan dari masyarakat Kampung 

Adat Cireundeu sejauh ini sudah memberikan kontribusi besar untuk 

mengelola secara mandiri dalam kegiatan yang berkaitan dengan 

pariwisata di kampung adat tersebut. 

 

Insight: the result of our exploring 

• Kampung Adat Cireundeu memiliki potensi wisata alam, budaya dan 

juga kuliner yang khas. 

• Kampung Adat Cireundeu merupakan kampung adat yang sudah 

diakui oleh pemerintah daerah dan mendapat perhatian dari 

pemerintah guna sarana dan prasarana kampung adat tersebut.  

 

Opportunity: what is the opportunity for the brand on issue and insight 

Masyarakat Indonesia yang memiliki minat terhadap lokasi wisata 

asli Indonesia dan juga gemar berpetualang dapat menjadi pemicu 

untuk mempromosikan Kampung Adat Cireundeu melalui akun media 

sosial mereka. 

 

Challenge: a big, provocative, and ambitious challenge that we will need 

to answer in order to achieve transformation 

• Sebagian Masyarakat Indonesia yang masih menganggap wisata  

mancanegara jauh lebih menarik daripada pariwisata Indonesia 

menjadi satu tantangan agar bisa tertarik dengan potensi wisata asli 

Indonesia. 

 

3.3.2 Strategi Media 
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3.3.2.1   Primer 

 

Strategi media primer yang digunakan pada 

perancangan ini adalah melalui media Audio Visual. 

 

3.3.2.2   Sekunder 

 

Strategi media sekunder pada perancangan ini yaitu 

dengan penggunaan flyer dan x banner pada agen biro 

perjalanan untuk memperkenalkan Kampung Adat Cireundeu. 

 

 

3.3.3 Pendekatan Promosi 

 

Penggunaan AISAS untuk tahap awal mempromosikan Kampung 

Adat Cireundeu: 

 

• Attention 

 

Memperkenalkan Kampung Adat Cireundeu dengan tahap 

mempromosikan melalui agen biro perjalanan. 

 

• Interest 

 

Ketika wisatawan sudah tertarik, mereka akan memilih 

untuk melakukan perjalanan ke Kampung Adat Cireundeu 

melalui agen perjalanan tersebut.  

 

• Search 

 

Pada tahapan ini, wisatawan akan mulai mencari tahu 

mengenai Kampung Adat Cireundeu melalui media internet dan 

juga media sosial. 
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